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Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag og flyttekostnader i forbindelse med 

utvidelse av kjøpesenter  

O.G. Ottersland Eiendom AS (OE) brakte i brev av 9. november 2009 Kragerø Energi AS 

(KE) sin beregning av anleggsbidrag for omlegging og forsterkning av nettanlegg i 

forbindelse med utvidelse av et kjøpesenter inn for Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE). I vedtak av 25. januar 2010 fant NVE at KE hadde fastsatt anleggsbidrag i strid med 

forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer av 11. mars 1999 nr. 302 (kontrollforskriften) § 17-5, og påla KE å beregne nytt 

anleggsbidrag.  

 

I brev av 3. mars 2010 påklaget KE NVEs vedtak. NVE har vurdert klagen og ikke funnet 

grunn til å omgjøre vedtaket. NVE oversendte klagen til departementet for endelig avgjørelse 

i brev av 26. mars 2010.  

 

Departementet vil innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden i denne saken.  

 

Nærmere om saken og KEs klage 

I forbindelse med en utvidelse av kjøpesenteret Volumsenteret i Sannidal, var det behov for å 

gjennomføre nettiltak. Utvidelsen medførte behov for å skifte ut og forsterke transformatoren, 

samtidig som deler at nettanlegget i området måtte legges om og nettstasjonen flyttes for å 

gjøre plass til utvidelsen av kjøpesenteret.  

 

KE fakturerte OE for arbeidet etter kontrollforskriften § 1-4 Betaling og ansvar for 

nettjenester som blant annet gir nettselskapene anledning til å fakturere kunder for 

merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg. OE brakte saken inn for NVE og 

mente at KE hadde beregnet et for høyt anleggsbidrag. NVE fattet vedtak i saken 25. januar 

2010 og konkluderte med at siden det var snakk om en forsterkning når nettselskapet byttet ut 

en eksisterende trafo på 500 kVA med en trafo på 800 kVA, så skulle arbeidet faktureres etter 
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kontrollforskriften § 17-5 om anleggsbidrag. NVE var videre av den oppfatning at hele 

arbeidet var å betrakte som anleggsbidragsrelatert så lenge alle endringene var nødvendige for 

den etterspurte forsterkningen. NVE påla KE å beregne et nytt anleggsbidrag i tråd med 

kontrollforskriften § 17-5.   

 

KE påklaget NVEs vedtak i brev av 3. mars 2010. I klagen viser KE til at utvidelsen av 

kjøpesenteret både skapte behov for økt kapasitet i fordelingstrafoen til kunden fra 500 kVA 

til 800 kVA (forsterkning), og for flytting av deler av eksisterende nett i området (omlegging). 

KE er enig i at den delen av arbeidet som relaterer seg til forsterkningen er innenfor anleggs-

bidragsreglene, men påklager NVEs vedtak om å inkludere kostnadene forbundet med 

omleggingen i anleggsbidraget. KE mener at omleggingskostnader ikke faller innenfor 

vilkårene for når anleggsbidrag kan fastsettes, og at konsekvensen av å inkludere dem er at 

selskapet får redusert inntektsramme. KE mener isteden at disse kostnadene skal faktureres 

kunden etter kontrollforskriften § 1-4. Dette vil sikre at selskapet får full kostnadsdekning for 

disse kostnadene, og at de verken påvirker selskapets effektivitet i DEA-analysen eller 

inntektsrammen. Videre vil en slik fordeling av de samlede kostnadene sikre balanse i NVEs 

effektivitetsmåling mellom kostnadsøkningen (kapitalkostnader knyttet til anleggsbidraget) og 

økningen i oppgaver (økt energioverføring, men ikke økning i antall kunder eller antall 

nettstasjoner).  

 

Departementets vurdering  

Etter kontrollforskriften § 17-5 første ledd kan nettselskapene fastsette anleggsbidrag for å 

dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til 

eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens 

tilknytning til nettet. Det følger av energilovforskriften § 4-4 bokstav d), jf. kontrollforskriften 

§ 13-1, at tariffene skal være ikke-diskriminerende, og at tariffene kun kan differensieres etter 

objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Nettselskapene er ikke 

pålagt å kreve inn anleggsbidrag, men det følger av ovennevnte krav at nettselskap som velger 

å kreve anleggsbidrag må kreve dette ved alle kundeutløste nettforsterkninger og tilknytninger 

som krever nettinvesteringer. 

 

KE har som praksis å kreve anleggsbidrag. Utvidelsen av kjøpesenteret medførte behov for en 

forsterkning av senterets eksisterende nettilknytning. Slik departementet forstår klagen, er KE 

enig i at kostnadene knyttet til nettforsterkningen må inngå i et anleggsbidrag fastsatt i tråd 

med kontrollforskriften § 17-5.  

 

KE mener imidlertid at ikke alle kostnadene er nødvendige for forsterkningen. Som følge av 

den fysiske utvidelsen av kjøpesenteret måtte KE flytte på eksisterende nettanlegg. I henhold 

til kontrollforskriften § 1-4 annet ledd kan nettselskapet fakturere kunden for merkostnader 

ved blant annet endring av eksisterende anlegg, når kunden bestiller en slik endring. KE 

mener at omleggingskostnadene kan faktureres kunden etter denne bestemmelsen, som såkalt 

regningsarbeid.  

 

I sitt oversendelsesbrev til departementet skriver NVE at " (…) alle kostnader som er 

nødvendig for forsterkningen til kunde skal tas med i anleggsbidraget. Dersom det er arbeider 
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og medfølgende kostnader som ikke er nødvendig for forsterkningen, kan disse kostnadene 

holdes utenfor beregningsgrunnlaget." Det følger videre av oversendelsesbrevet at disse 

kostnadene etter NVEs vurdering eventuelt kan faktureres i tillegg etter reglene gitt i 

kontrollforskriften § 1-4. 

 

Departementet er enig i denne prinsipielle vurderingen. Departementet viser til at det innenfor 

rammene av gjeldende regelverk i energiloven med forskrifter, er nettselskapene selv som 

fastsetter sine tariffer og fakturerer sine kunder for leverte tjenester. Departementet mener at 

det alltid vil foreligge en viss grad av skjønn når nettselskapene praktiserer regelverket. Det 

følger imidlertid av regelverket at nettselskapet må ha en enhetlig og ikke-diskriminerende 

praksis.  

 

I motsetning til NVE kan ikke departementet se at gjeldende regelverk er til hinder for at KE 

kan fakturere kostnadene for deler av arbeidet som ble utført i forbindelse med utvidelsen av 

kjøpesenteret etter kontrollforskriften § 1-4. Kostnader som følge av arbeid som var 

nødvendig for å øke overføringskapasiteten må imidlertid inngå i et anleggsbidrag etter 

kontrollforskriften § 17-5. I likhet med NVE vil departementet understreke at kontroll-

forskriften § 1-4 kun gir anledning til å fakturere merkostnaden forbundet med endringen av 

anlegget. NVE påpeker blant annet at nettselskapet ikke har mulighet til å ta påslag på prisene 

eller å kalkulere profitt på tjenesten.  

 

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at KE gis medhold i klagen, slik at 

kostnader som ikke var nødvendige for å øke kapasiteten kan faktureres som merkostnader 

etter kontrollforskriften § 1-4. 

 

Konklusjon 

Klagen har ført fram. Eventuelle kostnader som ikke var nødvendige for forsterkningen kan 

faktureres etter kontrollforskriften § 1-4.  

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke kan påklages, jf. 

forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.  

 

Med hilsen  

 

 

Laila Berge (e.f.)  

underdirektør                                                                    Kirsten Grebstad 

 rådgiver 
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